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EDITAL Nº 018/2020, 13 DE JULHO DE 2020 

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ALUNOS EM CAPACITAÇÃO 

PROFISSIONAL NA ÁREA DE ARTES VISUAIS DO TEGO EM ARTES BASILEU 

FRANÇA (GOIÂNIA – GO) 

  

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Inovação, por meio do Instituto 

Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França – ITEGO em Artes Basileu França, 

faz saber que, no período 13 de julho a 11 de agosto de 2020, estarão abertas inscrição para o 

preenchimento das vagas dos Cursos de Formação Inicial e Continuada da área de Artes 

Visuais. 

1. Das Disposições Preliminares 

1.1 Considerando a Declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11/03/2020 

caracterizando o COVID-2019 (corona vírus) como situação mundial de "pandemia".  

1.2 Considerando o Decreto nº 9.633, de 13 de março de 2020, do Governador do Estado 

de Goiás, que decreta a situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em razão 

da disseminação do novo coronavírus (2019-nCoV), alterado pelo Decreto n 9645, de 03 de 

abril de 2020.  

1.3 Considerando o Decreto nº 9.634, de 13 de março de 2020, estabelece os 

procedimentos preventivos de emergência a serem adotados pelo Poder Executivo do Estado 

de Goiás e seus servidores, em razão de pandemia do novo coronavírus (2019-nCoV-19).  

1.4 Considerando a Resolução nº 02/2020-CEE/GO do Conselho Estadual de Educação de 

Goiás, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre o regime especial de aulas não presenciais 

no Sistema Educativo do Estado de Goiás, como medida preventiva à disseminação do 

COVID- 19.  

1.5 Considerando a Resolução CEE/CP nº 05/2020, de 02 de abril de 2020, do Conselho 

Estadual de Educação de Goiás, que estabelece o regime especial de aulas não presenciais e/ou 

presenciais realizadas por meio de tecnologias até o dia 30 de abril de 2020, podendo ser 

prorrogado de acordo com as orientações das autoridades sanitárias.  

1.6 Resolve autorizar a abertura de Processo Seletivo de Aluno, que devido a pandemia do 

novo coronavírus, os cursos poderão ser ofertados nos regimes: presencial, semipresencial ou 

totalmente a distância, de acordo com os decretos vigentes na época de início das aulas. 

1.7 São requisitos para ingresso nos cursos: 

a. Ter no mínimo 14 anos completos; 

b. Atender aos pré-requisitos constantes no quadro do item 2.1; 

c. Realizar a inscrição, conforme item 4 deste Edital; 

d. No ato da matrícula, apresentar toda documentação exigida. 

2. Dos Cursos Ofertados, dos Objetivos e do Número de Vagas  

2.1 Os cursos oferecidos neste Edital constam no Quadro 1. 
Quadro 1:  Relação dos cursos ofertados neste Edital 

Nome do Curso Vagas 
Duração do 

Curso. 
Turno 

Horário 

das Aulas 

Dias da 

Semana 
Pré-requisitos 

Desenho de Figura 

Humana 
15 1 semestre  Matutino 

07h30m às 

11h40m 
3ª e 5ª 

- Ter 14 anos completos. 

- Ter noções de desenho, 

habilidade avaliada por 

meio de teste. 

Desenho Avançado 20 
1 semestre  

Matutino 
07h30m às 

11h40m 2ª e 4ª 

- Ter 14 anos completos. 

- Ter noções de desenho, 

habilidade avaliada por 

meio de teste. 

Mosaico em Pastilha 

De Vidro e Azulejo 12 
1 semestre  

Matutino 
07h30m às 

11h40m 3ª e 5ª 

- Ter 14 anos completos. 

- Está inscrito e participar 

do Sorteio. 
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Enfeites Natalinos 12 
1 semestre  

Matutino 
07h30m às 

11h40m 6ª 

- Ter 14 anos completos. 

- Está inscrito e participar 

do Sorteio. 

Lembrancinha de 

Feltro 12 
1 semestre  

Matutino 
07h30m às 

11h40m 3ª e 5ª 

- Ter 14 anos completos. 

- Está inscrito e participar 

do Sorteio. 

Vidro Fusão Avançado 12 
1 semestre  

Matutino 
07h30m às 

11h40m 2ª e 4ª 

- Ter 14 anos completos. 

- Está inscrito e participar 

do Sorteio. 

Arte em Vidro- Ecoarte 12 
1 semestre  

Matutino 
07h30m às 

11h40m 6ª 

- Ter 14 anos completos. 

- Está inscrito e participar 

do Sorteio. 

Painéis e Azulejo Em 

Cerâmica 15 
1 semestre  

Matutino 
07h30m às 

11h40m 3ª e 5ª 

- Ter 14 anos completos. 

- Está inscrito e participar 

do Sorteio. 

Ateliê de Aquarela 15 
1 semestre  

Matutino 
07h30m às 

11h40m 2ª e 4ª 

- Ter 14 anos completos. 

- Está inscrito e participar 

do Sorteio. 

Técnicas Especiais de 

Latonagem 12 
1 semestre  

Matutino 
07h30m às 

11h40m 6ª 

- Ter 14 anos completos. 

- Está inscrito e participar 

do Sorteio. 

Arranjos Natalinos - 

Ecoarte 12 
1 semestre  

Matutino 
07h30m às 

11h40m 3ª 

- Ter 14 anos completos. 

- Está inscrito e participar 

do Sorteio. 

Pintura Especiais em 

Objetos Decorativos 12 
1 semestre  

Matutino 
07h30m às 

11h40m 2ª e 4ª 

- Ter 14 anos completos. 

- Está inscrito e participar 

do Sorteio. 

Ateliê de Desenho 

(Técnicas Especiais) 20 
1 semestre  

Vespertino 
13h30m às 

17h40m 
2ª e 4ª 

- Ter 14 anos completos. 

- Está inscrito e participar 

do Sorteio. 

Porcelana Avançado  12 
1 semestre  

Vespertino 
13h30m às 

17h40m 
3ª e 5ª 

- Ter 14 anos completos. 

- Está inscrito e participar 

do Sorteio. 

Artesanato Criativo - 

Ecoarte 12 
1 semestre  

Vespertino 
13h30m às 

17h40m 
3ª e 5ª 

- Ter 14 anos completos. 

- Está inscrito e participar 

do Sorteio. 

Confecção de Bonecas  12 
1 semestre  

Vespertino 
13h30m às 

17h40m 
3ª e 5ª 

- Ter 14 anos completos. 

Ter noções de costura. 

- Está inscrito e participar 

do Sorteio.  

Desenhando com Lado 

Direito do Cérebro 15 
1 semestre  

Vespertino 
13h30m às 

17h40m 
3ª e 5ª 

- Ter 14 anos completos. 

- Ter noções de desenho, 

habilidade avaliada por 

meio de teste. 

Joias em Vidro 12 
1 semestre  

Vespertino 
13h30m às 

17h40m 
2ª e 4ª 

- Ter 14 anos completos. 

- Está inscrito e participar 

do Sorteio. 

Escultura em Cerâmica 15 
1 semestre  

Vespertino 
13h30m às 

17h40m 
3ª e 5ª 

- Ter 14 anos completos. 

- Está inscrito e participar 

do Sorteio. 

Pintura Vitrificada em 

Cerâmica  12 
1 semestre  

Vespertino 
13h30m às 

17h40m 
3ª e 5ª 

- Ter 14 anos completos. 

- Está inscrito e participar 

do Sorteio. 

Arte com Papel  12 1 semestre  Vespertino 
13h30m às 

17h40m 
2ª e 4ª 

- Ter 14 anos completos. 

- Está inscrito e participar 

do Sorteio. 

Cartões 3d com Papel 12 
1 semestre  

Vespertino 
13h30m às 

17h40m 
3ª 

- Ter 14 anos completos. 

- Está inscrito e participar 

do Sorteio. 

Pintura em Papel 12 
1 semestre  

Vespertino 
13h30m às 

17h40m 
3ª e 4° 

- Ter 14 anos completos. 

- Está inscrito e participar 

do Sorteio. 
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Móveis e Objetos 

Repaginados  12 
1 semestre  

Vespertino 
13h30m às 

17h40m 2ª e 4ª 

- Ter 14 anos completos. 

- Está inscrito e participar 

do Sorteio. 

Pintura em Tecido 12 
1 semestre  

Noturno 18h às 22h 3ª e 5ª 

- Ter 14 anos completos. 

- Está inscrito e participar 

do Sorteio. 

Desenho e Ilustração 

Literária 
15 

1 semestre  
Noturno 18h às 22h 2ª e 4ª 

- Ter 14 anos completos. 

- Ter noções de desenho, 

habilidade avaliada por 

meio de teste. 

Técnicas de Giz Pastel 15 
1 semestre  

Noturno 18h às 22h 2ª e 4ª 

- Ter 14 anos completos. 

- Está inscrito e participar 

do Sorteio. 

Pintura À Frio 12 
1 semestre  

Noturno 18h às 22h 3ª e 5ª 

- Ter 14 anos completos. 

- Está inscrito e participar 

do Sorteio. 

Aderecista (Adereço 

Cenográfico de 

Cabeça) 

12 
1 semestre  

Noturno 18h às 22h 3ª e 5ª 

- Ter 14 anos completos. 

- Está inscrito e participar 

do Sorteio. 

2.2 Sobre os Cursos:  
Curso Informações sobre os cursos.  

Para 

todos os 

cursos 

descritos nos 

Quadro 1. 

Os cursos são gratuitos. O material utilizado nas aulas, que é de uso pessoal, é de 

responsabilidade do aluno. O curso oferecido tem duração de 1 semestre. Todos os 

cursos oferecem, além de aulas práticas com técnicas artísticas, aulas teórico-prática 

de pesquisa, empreendedorismo e montagem de eventos, devendo o aluno ter 

frequência de 75% em todos os componentes curriculares para estar Apto e ser 

certificado. Todos os alunos devem que participar de eventos como parte de sua 

formação profissional (exposições, bazares e feiras), oferecidos pelo ITEGO em Artes 

Basileu França e/ou em outros locais.  As aulas podem ainda serem ministrada de 

forma semipresenciais e/ou  totalmente a distância pela plataforma EaD, com uso de 

outros tecnologias, como por exemplo: WhatsApp, google meat, zoom, e-mail, 

conforme Resolução 02/2020, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre o Regime 

Especial de Aulas Não Presenciais no Sistema 

Educativo do Estado de Goiás, como medida preventiva à disseminação 

do COVID-19. 

3. Da Inscrição e Homologação dos Inscritos  

3.1 A inscrição é gratuita. 

3.2 Para realizar a inscrição e matrícula o candidato deve estar de acordo com o edital e 

atender as exigências e requisitos estabelecidos por este certame. A manifestação de interesse 

do candidato implica na aceitação total das normas constantes neste Edital, em relação às 

quais não poderá alegar seu desconhecimento.  

3.3 Após a inscrição e seleção, caso seja efetivada a matrícula, o estudante fica 

subordinado à legislação vigente e às normas internas do ITEGO em Artes Basileu França, 

vedando-se a invocação de desconhecimento a seu favor. 

3.4 Para realizar a inscrição o candidato deve manifestar o interesse na vaga do curso 

descrito no subitem 2.1 desde edital, por meio do preenchimento do formulário on-line contido 

no link: https://cegecon.org.br/form/. As inscrições e submissão de documentos devem ser 

feitas on-line, exclusivamente, como medida de contenção da disseminação do novo 

coronavírus.   

3.5 O candidato pode inscrever-se em até três curso desde que não tenha conflito de 

horário.  

3.6 O candidato deve ter 14 anos e possuir RG e CPF - Cadastro de Pessoa Física.  

https://cegecon.org.br/form/
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4. Da Seleção dos Candidatos 

4.1 A forma de ingresso nos cursos, descritos no Quadro 1, podem ser por teste de aptidão 

e por sorteio. Assim, o item 4.2 estabelece a forma de ingresso em cursos que exigem teste de 

aptidão e 4.3 informa a forma de ingresso por sorteio.   

4.2 A forma de ingresso para os candidatos inscritos nos cursos descritos no Quadro 2 é 

por meio de Teste de Aptidão (desenho artístico). 
Quadro 2: Ingresso de cursos por meio de teste de aptidão. 

Desenho de Figura Humana 

Desenho Avançado 

Desenhando com Lado Direito do Cérebro 

Desenho e Ilustração Literária 

4.2.1 Para o teste de aptidão do Curso de Desenho e Ilustração Literária:  

a. Realizar o desenho da imagem que consta como modelo, disponível no 

ANEXO I deste edital; 

b. Com o desenho pronto, acrescente, com criatividade, elementos lúdicos e 

inusitados ao desenho.  

c. Identificá-lo com nome do candidato, nome do curso e turno e enviar a 

imagem digitalizada ou fotografia (com boa qualidade) para o e-mail: 

artesvisuaisprocessoseletivo@gmail.com, no período de 13 de julho a 

14 de agosto de 2020 até às 22h, horário de Brasília.  

d. Serão avaliados quesitos como proporção, volume, detalhamento e 

limpeza do trabalho; 

4.2.2 Para os testes de aptidão dos cursos de Desenho de Figura Humana, Desenho 

Avançado e Desenhando com Lado Direito do Cérebro:  

a. O candidato deverá realizar o desenho da imagem que consta como 

modelo, disponível no em ANEXO I deste edital;  

b. Identificá-lo com nome do candidato, nome do curso e turno e enviar a 

imagem digitalizada ou fotografia (com boa qualidade) para o e-mail: 

artesvisuaisprocessoseletivo@gmail.com, no período de 13 de julho a 

14 de agosto de 2020 até às 22h, horário de Brasília.  

c. Serão avaliados quesitos como proporção, volume, detalhamento e 

limpeza do trabalho; 

4.2.3 Os candidatos que enviarem os desenhos fora do período determinado serão 

desclassificados; 

4.3 A forma de ingresso para candidatos inscritos nos cursos descritos no Quadro 3 é por 

meio de Sorteio ao vivo realizado no canal do Youtube no link: 

https://www.youtube.com/channel/UCT9YvNHJAYZ6ipD4067vQCQ, no dia 17/08/2020 às 

15 horas, horário de Brasília. 
Quadro 3: Ingresso de cursos por meio de sorteio. 

Mosaico Em Pastilha De Vidro E Azulejo  

Enfeites Natalinos 

Lembrancinha De Feltro  

Vidro Fusão Avançado  

Arte Em Vidro- Ecoarte  

Painéis E Azulejo Em Cerâmica 

Ateliê De Aquarela  

Técnicas Especiais De Latonagem  

Arranjos Natalinos - Ecoarte 

Pintura Especiais Em Objetos Decorativos 

mailto:artesvisuaisprocessoseletivo@gmail.com
mailto:artesvisuaisprocessoseletivo@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCT9YvNHJAYZ6ipD4067vQCQ
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Ateliê De Desenho (Técnicas Especiais) 

Porcelana Avançado  

Artesanato Criativo - Ecoarte 

Confecção De Bonecas  

Joias Em Vidro 

Escultura Em Cerâmica 

Pintura Vitrificada Em Cerâmica  

Arte Com Papel - Quilling 

Cartões 3d Com Papel 

Pintura Em Papel 

Móveis E Objetos Repaginados  

Pintura Em Tecido  

Técnicas De Giz Pastel 

Pintura À Frio 

Aderecista (Adereço Cenográfico De Cabeça) 

4.4.1  O sorteio será realizado apenas com as inscrições que foram homologadas e 

na presença de três funcionários do ITEGO em Artes Basileu França, 

designados pela Diretora do ITEGO.  

4.4.2 Regras do sorteio:  

a. No dia 14 de agosto de 2020 será divulgado a lista dos candidatos 

inscritos em ordem alfabética. Essa lista contém uma coluna chamada de 

“número para sorteio”, onde é dado um número para cada candidato. 

Esses números são sorteados aleatoriamente, independente do número de 

vagas disponíveis. A partir deste sorteio aleatório de números é que o 

resultado é processado e publicado. 
4.4.3  O candidato sorteado tem direito a realizar a matrícula na data estabelecida por 

este edital;  

4.4.4 A vaga do candidato que não realizar a matrícula em tempo hábil será oferecida 

aos candidatos do cadastro reserva no período previsto por este edital.  

4.4   Os candidatos aprovados em teste de aptidão e/ou selecionados por sorteio terão 

direito a realizarem suas matrículas na data estabelecida pelo edital. 

4.5   A vaga do candidato que não realizar a matrícula, no período determinado neste 

edital, será oferecida a lista de cadastro reserva, no período previsto neste certame.  

4.6 Deve se observar o pré-requisito de cada curso que consta no Quadro 1.  

5. Da Divulgação dos Candidatos Matriculados  

5.1  Divulgação da lista final dos candidatos aprovados que efetivaram a matrícula será 

publicada em 01/09/2020. 

6. Da Lista de Espera e da Abertura de Novas Turmas. 

6.1 Se o número de candidatos inscritos for superior ao número de vagas ofertadas será 

composta uma lista de cadastro reserva, considerando as possíveis desistências ou a abertura 

de novas turmas do mesmo curso para o qual o candidato se inscreveu.  

6.2 A lista dos inscritos, não contemplados dentro das vagas, poderá ser utilizada 

futuramente para convocação de candidatos, no caso de nova oferta do mesmo curso.  

6.3 A lista de cadastro reserva poderá ser acionada caso algum candidato que tenha 

efetuado a matrícula deixe de frequentar o curso ao longo de 4 semanas. 

6.4 As datas e horários das matrículas de chamadas posteriores, se houver, serão 

divulgadas no sítio eletrônico conforme descrito no item 8 deste edital.   

6.5 Havendo a procura pelo curso, disponibilidade de vagas e nenhum candidato 

classificado em lista de cadastro reserva, serão abertas vagas remanescentes.  
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6.6 As vagas remanescentes serão publicadas em edital público. 

7. Da Matrícula 

7.1 A matrícula será realizada pelo candidato selecionado, a partir do envio dos 

documentos que constam no subitem 7.3, para o e-mail: secretaria.bf@cegecon.org.br   

conforme período determinado no item 8 deste edital.  

7.2 É vedada a inscrição no certame e/ou matrícula via postal ou presencial. 

7.3 Documentos necessários do candidato classificado para efetivação da matrícula: 

a. Ficha de matrícula, ANEXO II devidamente preenchida; 

b. Certidão de Nascimento, caso seja menor de idade, 

c. Carteira de Identidade; 

d. Cadastro de Pessoal Física – CPF; 

e. Comprovante de residência atualizado; 

f. Cópia do RG/CPF, caso candidato seja menor de idade, responsável legal. 

7.4 Será indeferida a matrícula que não apresentar os dados obrigatórios solicitados na 

inscrição ou com ausência do documento de identificação.  

7.5 A matrícula do candidato menor que 18 (dezoito) anos deverá ser realizada por 

representante legal, anexando documento de identificação do responsável 

concomitantemente.  

7.6 São aceitos como documentos oficiais de identificação:  

a. Carteiras expedidas pela Secretaria de Segurança Pública, pelos Comandos 

Militares, pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar;  

b. Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores do exercício profissional 

(Ordens, Conselhos, etc);  

c. Passaportes, carteiras funcionais do Ministério Público e da Magistratura, 

Registro Nacional de Estrangeiros - RNE, com foto, Carteira Nacional de Habilitação 

(modelo com foto) e Carteira de Trabalho, com foto.  

7.7 As matrículas com dados e documentos incompletos não serão aceitas, sem possibilidade 

de recursos. Todos os documentos relacionados no subitem 7. 3 são obrigatórios e 

indispensáveis e a ausência de um deles impedirá a efetivação da matrícula e, 

consequentemente, implicará na perda da vaga.  

7.8 Outros documentos poderão ser solicitados, para fins de matrícula, cuja relação será 

divulgada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, caso sejam necessários.  

7.9 É necessário que se tenha, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) das vagas preenchidas 

durante o período de matrículas, para que o curso seja ofertado. 

8. Do Cronograma  

 

 Data Atividade  Local 

13/07/2020 Publicação do Edital 

www.cegecon.org.br  e 

https://www.basileufranca.co

m.br/ 

13/07/2020 a 11/08/2020 até 

às 23 horas, horário de 

Brasília. 

Período de inscrições 
https://cegecon.org.br/form/ 

 

12/08/2020 
Divulgação Preliminar das 

Inscrições Homologadas 

www.cegecon.org.br  e 

https://www.basileufranca.co

m.br/ 

13/08/2020 

Recurso contra Divulgação 

Preliminar das Inscrições 

Homologadas 

Enviar recurso para e-mail: 

artesvisuaisprocessoseletivo

@gmail.com 

mailto:secretaria.bf@cegecon.org.brv
http://www.cegecon.org.br/
https://www.basileufranca.com.br/
https://www.basileufranca.com.br/
https://cegecon.org.br/form/
http://www.cegecon.org.br/
https://www.basileufranca.com.br/
https://www.basileufranca.com.br/
mailto:artesvisuaisprocessoseletivo@gmail.com
mailto:artesvisuaisprocessoseletivo@gmail.com
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14/08/2020 
Divulgação Final das 

Inscrições Homologadas 

www.cegecon.org.br   e 

https://www.basileufranca.co

m.br/ 

17/08/2020 

às 15h, horário de Brasília.  

 

Sorteio  

Sorteio realizado no canal do 

Youtube: 

https://www.youtube.com/cha

nnel/UCT9YvNHJAYZ6ipD

4067vQCQ 

13/07/2020  

a 

14/08/2020  

até às 22h, horário de 

Teste de Aptidão 

 

Enviar o Anexo II, conforme 

item 4.2, para e-mail: 

artesvisuaisprocessoseletivo

@gmail.com 

 

18/08/2020 Resultados Preliminar 

www.cegecon.org.br  

 e 

https://www.basileufranca.co

m.br/ 

19/08/2020 
Recurso contra Resultado 

Preliminar 

Enviar recurso para e-mail: 

artesvisuaisprocessoseletivo

@gmail.com 

20/08/2020 Resultado Final 

www.cegecon.org.br  

 e 

https://www.basileufranca.co

m.br/ 

20/08/2020 a 

27/08/2020 
Matrículas 1ª Chamada 

Enviar documentos, 

conforme item 7, para e-mail: 

secretaria.bf@cegecon.org.br  

28/08/2020 a 31/08/2020 Matrículas cadastro reserva 

Enviar documentos, 

conforme item 7, para e-mail: 

secretaria.bf@cegecon.org.br  

01/09/2020 Início das Aulas 

ITEGO em Artes Basileu 

França, situado à Avenida 

Universitária nº. 1750. Setor 

Universitário – Goiânia – 

Goiás, para as aulas 

presencias, desde que 

autorizadas pelas autoridades 

sanitárias como medida de 

prevenção e contenção da 

disseminação COVID-19. 

9. Das Disposições Gerais  

9.1 O ITEGO em Artes Basileu França cientifica aos candidatos que as aulas podem ter o 

regime presencial alterado de acordo com as necessidades e normativas a respeito da 

pandemia do coronavírus. 

9.2 Os cursos são realizados preferencialmente duas vezes por semana ou uma vez por 

semana, conforme Quadro 1, mas pode haver aulas em outros dias conforme conteúdo, 

evento e necessidades especificas. 

http://www.cegecon.org.br/
https://www.basileufranca.com.br/
https://www.basileufranca.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCT9YvNHJAYZ6ipD4067vQCQ
https://www.youtube.com/channel/UCT9YvNHJAYZ6ipD4067vQCQ
https://www.youtube.com/channel/UCT9YvNHJAYZ6ipD4067vQCQ
mailto:artesvisuaisprocessoseletivo@gmail.com
mailto:artesvisuaisprocessoseletivo@gmail.com
http://www.cegecon.org.br/
https://www.basileufranca.com.br/
https://www.basileufranca.com.br/
mailto:artesvisuaisprocessoseletivo@gmail.com
mailto:artesvisuaisprocessoseletivo@gmail.com
http://www.cegecon.org.br/
https://www.basileufranca.com.br/
https://www.basileufranca.com.br/
mailto:secretaria.bf@cegecon.org.br
mailto:secretaria.bf@cegecon.org.br
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9.3 O calendário escolar da Educação Profissional, não segue o calendário da Educação 

Regular;  

9.4 A Comissão do Processo será composta por docentes da área de Artes Visuais do ITEGO 

em Artes Basileu França, cabendo a essa Comissão as providências quanto à elaboração 

das provas, divulgação dos resultados e demais procedimentos para realização deste 

certame;  

9.5 A decisão da banca examinadora é final, não cabendo recurso ou reclamação posterior; 

9.6 As vagas remanescentes serão realizadas somente com autorização da coordenação de 

artes visuais e não dispensam o teste de desenho para cursos com esses requisitos; 

9.7 Os testes para vagas remanescentes acontecem no período da aula do curso e necessita de 

ser marcando com antecedência;  

9.8 O candidato que se sentir prejudicado, quanto às atividades de seleção, poderá 

apresentar recurso contra a lista de matriculados, mediante preenchimento do formulário 

constante no ANEXO III, que deve ser enviado para o e-mail: 

artesvisuaisprocessoseletivo@gmail.com , no período estabelecido no cronograma, conforme 

item 8 deste edital, não serão aceitos recursos fora da data prevista neste edital.  

9.9 A prestação de informação falsa pelo candidato, apurada posteriormente à matrícula, em 

procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento 

de sua matrícula no ITEGO em Artes Basileu França, sem prejuízo das sanções penais, 

eventualmente cabíveis.  

9.10 O candidato que mudar de endereço, trocar seu número de telefone ou alterar e-mail 

após a inscrição, deverá, obrigatoriamente, informar os novos dados por meio do e-mail 

artesvisuaisprocessoseletivo@gmail.com, sob pena de perda do direito de reclamação 

(preclusão de direito).  

9.11 Se, a qualquer tempo, for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual ou 

grafológico, ou por investigação policial, ter o candidato omitido informações e/ou as 

tornadas inverídicas, fraudado e/ou falsificado documentos, o mesmo será eliminado do 

processo de ingresso.  

9.12 É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações e as 

divulgações nos meios que constam no item 8 desde edital. 

9.13 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo responsável 

pelo processo. 

Goiânia,13 de julho de 2020. 

 

 

Lóide Batista Magalhães Silva  

                Diretora 
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